Dagsorden Lokalrådsmøde 8. september 2021 kl. 19.00 online
https://us02web.zoom.us/j/84146817331?pwd=Y21iUHF1dkVLSkF2bWZxSktBTEFGdz09
Tilstede: Søren, Winni, Grethe
Referent Grethe
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: ok
2. Status på økonomi ved kassereren. Intet nyt
3. Orientering fra formanden – indkommet siden sidst
a. Besluttet, at vi søger 20.000 fra lokalrådenes pulje næste til vores
arrangement/workshop med Tyge Mortensen 1. marts. Til lokale og TM
b. Grethe har d.d. søgt kr. 10.000 fra Andel til bespisning til samme event.
c. Fælles kalender på maerkhot.dk. Google er en udfordring, så Grethe har skrevet ud igen
til alle foreninger, at de skal sende begivenheder til hende, så lægger hun det ind.
4. Opfølgning på tidligere punkter
a. Video er optaget i maj. Søren er i kontakt med dem, men har lidt svært ved at finde ud af,
hvordan de klipper og redigerer. Grethe sender tidligere video til dem.
5. Ang. Interessegrupper
a. Status på borgerbudgetter. Intet nyt
b. Statur på trafik? Intet nyt
6. Indkomne forslag. Ingen
7.
8. Kommende events / deltagelse af eksterne
a. Stormøde med lokalråd, politikere, administrative ledere 18. september – 8.30-15.00.
hvem deltager? Grethe deltager. Winni er på ferie. Søren er ramt af familiemedlems
sygdom. Vi håber, Thomas og Alex har meldt sig og deltager, da det er lidt af en
falliterklæring, når de andre lokalråd deltager.
b. Fællesskabsstafet 19.-24. september: Ingen har meldt sig. Vi gør ikke mere i år.
c. Stormøde med foreninger & borgere 2022. Workshop ved Tyge Mortensen: tirsdag den 1.
marts 2022 kl. 17.00 til 21.00 i Holme-Olstrup Forsamlingshus. (Søren har reserveret
huset)
d. Valgmøde mandag, den 8. november kl. 19.00: tovholder Søren Peter Foldberg. Valget er
den 16. november 2022 i uge 43. (inden valgmødet betaler Lokalrådet valgflæsk/
fællesspisning til max kr. 5000)
9. Deltagelse i diverse møder o.l.
10. Evt.
Næste møde: 13.10.2021
klokken 19.00

hos: Alex

